
   

   

                              POZVÁNKA 
 

Česká elektrotechnická společnost, z. s. 

ústřední odborná skupina Mikrovlnná technika 
 

pořádá 53. seminář 
 

„Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku“ 
 

ve středu dne 10. listopadu 2021 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1. 
 

Úvodní přednáška se zabývá návrhem nedestruktivních metod testování určených pro hodnocení rovnoměrnosti rozložení 

a stanovení parametrů kompozitního materiálu, konkrétně koncentrace ocelových drátků v drátkobetonu. Byla popsána a 

testována, na experimentech ověřena metodika hodnocení vybraných parametrů kompozitních vzorků betonu. 

V následující přednášce bude popsána Elektrická impedanční tomografie, která je neinvazivní zobrazovací technika 

využívající nízkofrekvenční elektrické proudy pro zobrazení elektrických vlastností uvnitř zkoumaného objektu. Využívá se 

pro zobrazování fyzikálních parametrů technických materiálů, rozložení hornin pod zemským povrchem, biologických tkání. 

Při dlouhotrvajících kosmických misích mohou vysoké dávky radiace poškodit elektronické součástky. Z těchto důvodů 

jsou používány materiály stínící radiaci. Přednáška představuje materiál pro stínění kosmické radiace (RHCH) a jeho 

monitorování na nanodružici VZLUSAT-1. Stínící materiál RHCH je založen na vesmírném kompozitu s metalizovaným 

povrchem o několika vrstvách. 

První odpolední přednáška popisuje metodu zobrazení statické scény za zdí, například tvaru místnosti, skrytých prostor 

či rozmístění nábytku pomocí radaru skrz zeď (TWR) ReTWis, primárně určenému ke sledování pohybu osob za zdí. 

Předkládaná metoda byla navržena s cílem nezasahovat do HW radaru a přitom, aby bylo dosaženo maximální možné 

rozlišovací schopnosti. Toho se dosahuje pomocí pohybu radaru před zdí a unikátního způsobu 3D lokalizace v prostoru. 

Druhá část přednášky o Rotmanově čočce se bude zabývat možnostmi, které tato čočka nabízí pro napájení 

vícesvazkových antén. Budou porovnány přímé výstupy čočky a možnosti kompenzace fázových chyb pomocí vhodných délek 

kabelů. Na základě modelování bude ukázána praktická šířka kmitočtového pásma anténní řady. 

Následný príspevok sa zaoberá základnými vlastnosťami magnetrónov, ktoré sú dôležité pre ich úspešnú aplikáciu. 

Uvedené sú spôsoby merania impedancie, ktorú magnetrón vníma ako svoju záťaž. Predstavená je autorom vyvinutá 

automatická metóda merania Riekeho diagramu. Zhrnuté sú princípy návrhu tzv. launchera – väzbového člena medzi 

magnetrónom a externou záťažou. 

S podporou programu „Framework Project Implementing ESA’s Support of Space-Related Activities in the Czech 

Republic“ byla připravena koncepce pozemní komunikační stanice s využitím softwarově definovaného rádia, která umožňuje 

snadnou implementaci komunikačních formátů satelitů v prostředí GNURadio Companion, možnost sdílení stanice pro další 

mise a s možností vzdáleného řízení jedné nebo více stanic pomocí síťové služby. 

Pomocí bateriových úložišť energie lze stabilizovat jak zdroje energie a jejich výkon, tak spotřebu. Solární farma s 

vyrovnaným výkonem díky bateriovému úložišti, stejně jako dům se soláry na střeše jsou prvky Smart Grid, které již soustavu 

nedestabilizují, naopak jí dodávají energii a ulehčují její přenosy, Baterie He3Da splňují potřebné parametry. 

Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo 

pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem 

podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky. 
 

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují 
 

Afro-Bohemia s.r.o.                              ATRAK a.s., Praha 

CS SOFT, a.s., Praha               ELDIS Pardubice, spol. s r. o., Pardubice 

EMPOS, spol. s r. o., Praha                   ERA, a. s., Pardubice 

Ifield Computer Consultancy LTD., o. s., Praha        Ing. Jirous J & J, Praha 

IEEE Československá sekce, MTT společnost           PZK, a. s., Brno 

Řízení letového provozu ČR, s. p., Praha             SVS FEM, s.r.o., Brno 

T-CERAM, spol. s r. o., Libřice             T-CZ a.s., Pardubice 

TransTech Electronic, spol. s r. o., Praha 



 
 

Program semináře 
 

8.00 – 9.00 Prezence  

9.00 – 9.10 Zahájení semináře 

9.10 – 10.10 Nedestruktivní metody vyhodnocování parametrů kompositních materiálů -I – Doc. 
1Prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., 2Ing. Tereza Komárková, Ph.D. (1UTEE FEKT VUT 

v Brně, 2USZ FAST VUT v Brně). 

10.10 – 10.30 Přestávka  

10.30 -11.30 Nedestruktivní metody vyhodnocování parametrů kompositních materiálů -II – 

Doc. 1Prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., 2Ing. Tereza Komárková, Ph.D. (1UTEE FEKT VUT 

v Brně, 2USZ FAST VUT v Brně). 

11.30 – 12.00 Využití elektrické impedanční tomografie v praxi - Prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. 

(UTEE FEKT VUT v Brně). 

12.00 – 12.30 Kompozitní materiály pro stínění před kosmickým ionizujícím zářením a jejich 

testování a ověření vlastností na oběžné dráze. Zkušenosti z VZLUSAT-1. - 1Ing. 

Vladimír Dániel, Ph.D., 2Ing. Adolf Inneman, Ph.D, 3Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. 

(1Czech Aerospace Research Centre, Praha, 2Rigaku Innovative Technologies Europe, 

Praha, 3Západočeská univerzita v Plzni). 

12.30 – 12.50 Prezentace firem 

 

12.50 – 14.00 Přestávka  

 

14.00 – 14.30 Zobrazení tvaru místnosti za zdí pomocí TWR radaru ReTWis – Ing. Jan Mrkvica, 

Ph.D. (RETIA, a.s., Pardubice). 

14.30 – 15.00 Rotmanova čočka II - Ing. Vítězslav Krčmář, Ph.D. (T-CZ a.s., Pardubice). 

15.00 – 15.30 Magnetrón z pohľadu mikrovlnného inžiniera - Ing. Vladimír Bilík, PhD. (FEI STU 

Bratislava,  S-TEAM Lab Bratislava). 

15.30 – 16.00 Pozemní komunikační stanice se softwarově definovaným rádiem pro podporu misí 

malých satelitů, Ing. Ivo Veřtát, Ph.D., Ing. Pavel Fiala, Ph.D., Ing. Richard Linhart, 

Ph.D., Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni). 

16.15 – 16:45 Výhody velkých lithiových článků HE3DA® pro energetiku, Ing. Jan Procházka, 

Ph.D., president (HE3DA s.r.o., Praha). 

16:45 – 20:00 Diskusní večer v Klubu techniků, podle aktuálních hygienických pravidel. 

 

Účast na semináři bude povolena v souladu s platnými pandemickými opatřeními. Dodržujte, prosím 

nařízené podmínky, buďte ohleduplní k ostatním účastníkům. Organizace večerní diskuzní části byla 

zrušena z důvodu sílící epidemie (stav 29. 10. 2021).   

 

Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.. 
 

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z.s. elektronicky, prosíme Vás, 

uveďte svoji E-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud 

poskytnutých E-mailových adres je nutná vzhledem k jejich častým změnám. 
 

Aktuální informace o ČES a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce 

http://ces-csvts.cz/ 
 

http://ces-csvts.cz/


Informace a organizační pokyny: 
 

Datum a místo konání semináře: středa 10. 11. 2021, Dům ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha,  

místnosti č. 213 a 217 2. patro. 
 

Spojení: Metro A, stanice Staroměstská a potom pěšky (5 minut), nebo tramvaj 2, 17, 18 vystoupit na 

následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních 

garážích pod nám. J. Palacha. 

 

Obědy v ceně cca 120.- Kč lze pořídit v restauraci Domu ČSVTS v závislosti na aktuální hygienické 

situaci. 
 

Vložné - účastnický poplatek  
 

stanoveno dohodou dle zák. č. 526/90 Sb. „o cenách“, DPH není započtena (nejsme plátci DPH). 
 

Účastnický poplatek: 

Člen ČES – student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).....         zdarma 

Student........................................................................................................................   50,- Kč 

Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) …………...…………….. 150,- Kč 

Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ………………………………………..  400,- Kč 

Ostatní účastníci ……………………………………………………………...……. 500,- Kč 

 

Přihlášku odešlete na emailovou adresu elektro@csvts.cz, vložné uhraďte a způsob úhrady oznamte do 

1. 11. 2021 tamtéž, nebo na adresu Česká elektrotechnická společnost, z.s., Novotného lávka 5, 11668 

Praha 1. Provedení těchto úkonů v termínu usnadní Vaše odbavení u prezence, kde obdržíte kopie referátů 

a doklad pro plátce (firmu) o příjmu vložného na účet ČES. Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně 

nezrušené přihlášky do 1. 11. 2021 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné. Kopie 

přednášek (sborník) účastníkovi včas nepřihlášenému nezaručíme. Na seminář se můžete přihlásit rovněž 

elektronicky na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 1. 11. 2021.  

 

Pořadatel – dodavatel: Česká elektrotechnická společnost, z.s. 

Telefon: 221082256, Fax: 222222155, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 

IČ: 00538043, Zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110. 

Účet ČES: č. 11135111/0100, KB Praha-východ, Václavské nám. 42, Praha 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mt.ces-csvts.cz/


-------------------------------------odešlete do 1. 11. 2021 --------------------- lze zhotovit kopii ----------------------------------- 
 

 

Česká elektrotechnická společnost, z.s.                     

Novotného lávka 5        

116 68 Praha 1 

Email: elektro@csvts.cz 
 

Přihláška na 53. seminář 

„Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku“ 
úterý 10. 11. 2021, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 

 

Příjmení, jméno, tit.: ………………………………….……………..……..………………………… 

 

Účastnický poplatek: 

Člen ČES – student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).....         zdarma 

Student........................................................................................................................   50,- Kč 

Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) …………...…………….. 150,- Kč 

Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ………………………………………..  400,- Kč 

Ostatní účastníci ……………………………………………………………...……. 500,- Kč 
 

Nehodící se přeškrtněte!            
 

 

E-mailová adresa: ……………………………..             Podpis …….................................. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Prohlášení o úhradě vložného 
 

Jméno plátce: ………….………………………….……telefon č.:  .……………...…fax: ………...….  

Adresa sídla plátce: ………………………………………… IČO………………… DIČ ………...….. 

Za účastníka(y) příjmení, jméno: ………………………………….……………………..jsme uhradili 

dne ………. 2021, z účtu č./kód banky: ……...………….......................... vložné ……….. Kč na účet  

 

ČES: č. u. 11135111/0100, KB Praha-východ. Konst. S.=308, Var. S.=8202102,  IČ: 005380043; 

Zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110. 

 
 

Dne ……………. Vystavil – jméno …………………….. podpis: …………….… razítko ….............. 
 


